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Ágrip (útdráttur) 

Liðagigt greinist hjá fólki á öllum aldri og fer tilfellum fjölgandi. Sjúkdómurinn hefur 

talsverð áhrif á lífsgæði þessa hóps og virkni í daglegu lífi.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna áhrif hreyfingar á sjúkdóminn og hvernig 

hreyfing virkar sem meðferð og forvörn. Fjallað er um mismunandi hreyfingu og hvað er í 

boði hér á landi.  

Niðurstöður sýna gagnsemi hreyfingar fyrir sjúklinga sem glíma við liðagigt. Hreyfing 

vinnur gegn einkennum sjúkdómsins og hefur jákvæð áhrif á heilsu og lífsgæði 

einstaklingsins. Blanda af þol-, styrktar- og liðleikaþjálfun eru þær tegundir sem hafa mest 

áhrif á einkenni liðagigtar og er mikilvægt að hver og einn finni hvað henti best hverju 

sinni. Reglubundin hreyfing virkar sem forvörn og meðferð til að halda 

sjúkdómseinkennum í lágmarki, viðhalda líkamsfærni og almennri hreysti.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 5 ECTS lokaverkefni í BS námi í Íþrótta og heilsufræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Dr. Erlingur Sigurður Jóhannsson prófessor í íþrótta og 

heilsufræðum og fær hann mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf, lærdómsríka leiðsögn og 

mikla þolinmæði. Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir fær mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur, 

góðar ábeningar, aðstoð og stuðning í tengslum við verkefnið. Ég vil einnig þakka 

kærastanum mínum Steinari Loga Rúnarssyni fyrir hjálpsemi og stuðning.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Laugarvatn, maí 2014 
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1. Inngangur 

Gigtarsjúkdómar eru stórt og vaxandi vandamál í heilbrigðiskerfinu. Þeir sem greindir eru 

með gigt eru bæði börn og fullorðnir. Gigt er því ekki bundin aldri eins og talið var. Gigt er 

skipt nokkrar tegundir sjúkdóma, þeir algengustu eru liðagigt, vefjagigt, hrygggigt og 

slitgigt. Liðagigt hrjáir um 2-3% þjóðarinnar og einkennist sjúkdómurinn af krónískum 

verkjum í liðum og liðamótum víðsvegar um líkamann. Önnur einkenni eru síþreyta, 

morgunstirðleiki, svefnörðuleikar, þunglyndi og kvíði (Valsson, 2000).  

 Í þessari heimildasamantekt er fjallað um áhrif hreyfingar á liðagigt. Tilgangurinn 

er að skoða ávinning hreyfingar á lífsgæði fólks sem glímir við liðagigt og hvað er í boði 

hér á landi fyrir þennan hóp. Hvaða áhrif hreyfing hefur á algengustu sjúkdómseinkennin 

sem eru verkir, þreyta og stirðleiki.  

 Áhugi á efninu hefur alltaf verið til staðar hjá höfundi þar sem hún glímir sjálf við 

liðagigt og greindst 12 ára gömul. Að eigin reynslu er reglubundin hreyfing besta 

meðferðin sem völ er á og ómissandi þáttur við að halda einkennum í lágmarki.  Verkefni 

sem þetta er ætlað að vera fræðsla fyrir alla þá sem tengjast liðagigt á einhvern hátt, 

sjúklinga og aðstandendur en einnig þjálfara sem hafa áhuga á að kynna sér sjúkdóminn 

nánar.  

 Rannsóknarspurningin er : Hvaða áhrif hefur reglubundin hreyfing á líðan sjúklinga 

með liðgagigt? Markmið verkefnisins er að fræðast um áhrif hreyfingar á liðgagigt og 

sjúklinginn sjálfan, að fræða mig og vonandi aðra um mikilvægi hreyfingar hjá þessum 

einstaklingum en einnig hvetja til aukinnar hreyfingar innan þess hóps.   
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2. Aðferðafræði 

Við gerð ritgerðinnar var notast við fjórar bækur en mest við veraldarvefinn og leitarorð 

slegin inn á skemman.is, gegni.is, pubmed.org og hirsla.lsh.is. Á íslensku var notast við 

leitarorðin; gigt, gigtarsjúkdómar, hreyfing, þjálfun og lífsgæði. Leitarorðin á ensku voru; 

arthritis, Rheumatoid arthritis, exercise, training, physical activity.  

 Margar rannsóknir og greinar var að finna tengdar efninu og úr nógu að velja. 

Áhugaverðar greinar voru teknar fyrir og lesnar en þær heimildir sem notast er við eru 

skrifaðar af læknum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraþjálfurum og fræðimönnum. Lestur 

heimilda fór fram áður en skrif hófust en síðan bættist í heimildir þegar leið á verkefnið.  
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3. Almennt um gigt 

Gigt hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda en gigtsjúkdómafræðin á sér ekki langa sögu 

sem vísindagrein. Það var ekki fyrr en árið 1950 sem gigtsjúkdómafræðin skipaði sér sess 

meðal greina læknisfræðarinnar. Það ár fékk Philip Hench Nóbelsverðlaunin í læknisfræði 

fyrir cortison meðferð við liðagigt. Á Íslandi er sagan enn styttri þó hún hafi fylgt 

íslendingum síðan á landnámstíð. Hér á landi var gigt lítið rannsökuð á árum áður og ekki 

fyrr en kemur fram á seinni hluta 20. aldar (Þorsteinsson, 1992).  

 Gigtarsjúkdómar eru stórt heilsufarsvandamál á Íslandi í dag. Gigtarsjúkdómar 

teljast í kringum tvö hundruð og greinist fólk á öllum aldri með gigt af einhverju tagi 

(Hrefna Indriðadóttir, 2006). Algengastir gigtarsjúkdóma eru liðagigt (iktsýki), vefja-, slit- 

og vöðvagigt. Einnig eru gigtarsjúkdómar oft tengdir öðrum sjúkdómum og heilkennum 

líkt og rauðum úlfum, sjögrens heilkenni, hrygggigt og öðrum sjálfsofnæmissjúkdómum 

(Steinsson, 2003).  

 Lífsgæði einstaklings með gigt eru verulega skert og það hefur áhrif á allt hans líf 

og aðstandenda hans. Afleiðingar sjúkdómsins eru að mestu líkamlegar en einnig andlegar 

og félagslegar. Athafnir daglegs lífs skerðast hjá einstaklingum með stöðuga verki. Það 

getur leitt til skertrar hreyfifærni og ofaná það bætast við aukaverkanir af lyfjum, þreyta og 

jafnvel félagsleg einangrun svo eitthvað sé nefnt (Tüzün, 2007).  

 Einkenni gigtar eru mismunandi eins og sjúkdómarnir eru margir en einnig eru þau 

mjög persónubundin. Sameiginleg einkenni allra sjúkdómanna eru hinsvegar verkir, þreyta, 

stirðleiki og bólgur um líkamann. Orsakir eru mönnum ekki enn kunnar en flestar 

kenningar um orsakir gigtarsjúkdóma  ganga út á það að um samverkandi þætti sé að ræða, 

bæði meðfædda þætti og ytri áhrif (Steinsson, 2003). 
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3.1. Liðagigt 
Rannsóknir á orsökum sjúkdómsins benda til þess að sjúkdómurinn sé að miklu leiti 

erfðatengdur og eru einstaklingar í meiri áhættu sé sjúkdómurinn í fjölskyldunni. 

Rannsóknir sýna einnig að óþekktir umhverfisþættir hrindi honum af stað. (Grant o.fl., 

2001; Kristján Steinsson, 2003 og 2004; World Health Organization, 2000). Gardner og 

Matsen (2002) rannsökuðu genaþáttinn HLA-DR4. Hann er talinn er hafa áhrif á 

tilhneiginguna til að fá liðagigt. Þessi genaþáttur stjórnar einnig starfsemi ónæmiskerfisins. 

Sjúkdómurinn kemur hins vegar ekki fram hjá öllum sem bera genaþáttinn en hann virðist 

koma fram við röskun eða truflun á streituhormóna- og ónæmiskerfi líkamans. Í kjölfarið 

meðhöndlar ónæmiskerfið eigin vefi eins og um aðskotahlut sé að ræða. Ónæmisfrumur 

ráðast á liðþekju, liðbrjósk og undirliggjandi vefi í liðamótum. Afleiðingarnar eru bólgin 

liðþekja en sjúkdómurinn getur einnig haft áhrif á stoðvefi, vöðva, sinar og bandvefi 

líkamans (Kuhn et al., 2006; Matsen, Gardner, & Leopol, 2002; Steinsson, 2003; Walker, 

Littlejohn, McMurray, & Cutolo, 1999). 

Liðagigt eða iktsýki (e. Rheumatoid arthritis) hrjáir um 2-3% þjóðarinnar, þannig 

má áætla að 4-6000 einstaklingar hér á landi séu með liðagigt (Guðbjörnsson, 2009). 

Sjúkdómurinn er algengari hjá konum en körlum eða þrjár konur á móti einum karlmanni 

(Indriðadóttir, 2008). Hann er tiltölulega algengur og veldur sjúklingum miklum 

þjáningum og skertri starfsgetu. Um er að ræða langvinnan bólgusjúkdóm sem getur herjað 

á öll líffærakerfi líkamans. Gangur hans er mjög misjafn eftir einstaklingum en oftast leiðir 

hann til liðskemmda, aflögunar liða og hreyfihömlunar. Einkenni sjúklinga eru mjög 

mismunandi en vefjasýni benda til þess að um einn og sama sjúkdóminn sé að ræða. 

Bólgur byrja að myndast fyrst í smáliðum handa og fóta en geta breiðst út til stórra liða og 

liðamóta eins og hnjá-, mjaðmaliða og olboga. Liðagigtinni geta fylgt önnur einkenni eins 

og breytingar í húð, taugum og taugakerfi, innri líffærum og augum (Ehrman, 2009).  

Liðagigt/iktsýki er langvinnur sjúkdómur og aðeins er hægt að halda honum í 

skefjum. Meðferð við iktsýki snýst um að draga verulega úr þjáningum sjúklinga, lina 

verki og draga úr bólgu svo bati náist. Einnig er mjög mikilvægt að auka hreyfigetu 

sjúklings og færni svo hann geti lifað eðlilegu lífi og framkvæmt athafnir daglegs lífs 

(Ehrman, 2009). Tengsl sjúkdómsins við mikilvægi hreyfingar verður nánar tekið fram í 

kafla hér á eftir. 
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 Í fyrstu eru einkennin oftast væg, algengust eru; almenn þreyta, morgunstirðleiki og 

eymsli í tábergsliðum við gang. Liðbólgurnar byrja í flestum tilfellum oftast í fingrum og 

tám og er það eitt af einkennum sjúkdómsins að hann leggst jafnt á báðar hliðar líkamans.  

Verkir og stirðleiki eru oft fyrstu einkenni sjúkdómsins. Verkir eru oftast langvinnir og 

geta stafað af bólgum í liðum, sinum, sinafestum og vöðvum. Óútskýrðir verkir eru einnig 

algengir. Þreyta fylgir öllum gigtarsjúkdómum en getur verið af  ýmsum orsökum. Þreyta 

getur stafað af verkjum, virkni sjúkdómsins, svefnleysi, þunglyndi og fleiru 

(Ingimarsdóttir, 2008). Stirðleiki fylgir liðagigtinni til viðbótar við bólgur. Hann varir oft í 

meira en hálftíma að morgni eða eftir langa hvíld (Jóhannsson, 2001). Í liðum er fíngerð 

liðhimna sem klæðir innfleti liðarins. Bólgufrumur safnast í þessa liðhimnu við liðagigt og 

hún þykknar og á hana koma fellingar. Bólgufrumurnar og frumur liðhimnunar gefa frá sér 

ýmis efni sem stuðla að breytingunum sem verða í liðnum og í kringum hann, þar með 

talin verkir, bólga og hreyfihömlun. Dæmi um þessi efni eru prostaglandín og interlevkín 

(Jóhannsson, 2001). 

 Liðagigt er mjög einstaklingsbundin sjúkdómur en hann herjar aldrei nákvamlega 

eins og tvo einstaklinga. Sjúkdómurinn getur horfið jafn skyndilega og hann birtist, þá fá 

sumir einstaklingar eitt kast og geta verið einkennalausir það sem eftir er ævinnar meðan 

aðrir fá sífelld gigtarköst (Steinsson, 2003). 

 Lyfjameðferðir eru algengar við liðagigt enda oft erfitt að halda sjúkdómnum í 

skefjum án þeirra. Lyf sem eru notuð gegn liðagigt eru barksterar, gullsölt og metótrexat 

ásamt fleirum. Þessi lyf hafa það hlutverk að hamla gegn vissum þáttum í starfsemi 

ónæmiskerfisins. Þó fylgja þeim oft slæmar aukaverkanir (Jóhannsson, 2001). 

 Liðagigt styttir lífslíkur einstaklinga örlítið. Þó er meira áberandi að sjúklingar tapi 

starfsgetu ótímabært og lífsgæði þeirra skerðist. Sjúkdómurinn krefst ekki einungis 

lyfjameðferð heldur oft á tíðum einnig bæklunarskurðlækninga, iðju- og sjúkraþjálfunar. 

Þannig verður kostnaður þjóðfélagsins hár hérlendis ef miðað er við rannsóknir á 

nágrannalöndum. Því er mikilvægt að greina sjúkdóminn tímanlega og veita sjúklingum 

bestu meðferð sem völ er á. Með því er möguleiki að koma í veg fyrir liðskemmdir sem 

valda síðar hreyfifötlun (Guðbjörnsson, 2002).  

  



11	  

4. Áhrif hreyfingar 

4.1. Líkamleg áhrif   
Almennt séð er hreyfing mikilvæg fyrir alla. Líkaminn er byggður til að vera notaður. 

Hreyfing hefur áhrif á öll líffærakerfi líkamans. Hreyfing er skilgreind sem sú notkun 

vöðva sem eykur orkunotkun einstaklings umfram hvíld. Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing 

hefur áhrif jafnt á andlega og líkamlegu heilsu (WHO, 2006).  

Með reglulegri hreyfingu aukum við styrk, þol, jafnvægi og kraft svo eitthvað sé 

nefnt. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem hreyfa sig í að minnsta kosti 30 mínútur á 

dag eru í helmingi minni hættu á að fá hjartasjúkdóma, sykursýki og háan blóðþrýsting.  

Landlæknisembættið ráðleggur fullorðnum einstaklingum að hreyfa sig í minnst 30 

mínútur daglega og á hreyfingin að vera miðlungserfið (Landlæknisembættið, 2012).  

  Hreyfingu má skipta í tvo flokka, loftháða og loftfirrða. Loftháð hreyfing er 

samfelld og stendur yfir í að lágmarki 15 mínútur og þjálfar stóru vöðvahópana. Dæmi um 

hreyfingu eru dans, göngur, hlaup, hjólreiðar og sund. Loftháð hreyfing stuðlar að bættu 

hjarta og æðakerfi. Loftfirrð hreyfing krefst mikillar orku sem notuð er á stuttum tíma. 

Dæmi um loftfirrða hreyfingu eru lyftingar og ýmsar styrktaræfingar. Loftfirrð hreyfing 

bætir og viðheldur vöðvamassa og vöðvastyrk  (Wilmore, Costill, & Kenney, 2008) 

 Við þjálfun styrkist hjartað og blóðflæði um líkamann eykst. Sterkari hjartavöðvi 

dælir blóði af meira afli og veldur því að einstaklingar í þjálfun hafa lægri hvíldarpúls. 

Efnaskipti líkamans breytast og verða öflugri, sem þýðir hærri grunnbrennsla og stuðla 

þannig að bættri þyngdarstjórnun. Álag á vöðva við hreyfingu styrkir beinin og vinnur 

þannig gegn beinþynningu, sterkir vöðvar vernda einnig liði og liðamót líkamans. Þjálfun 

dregur úr þreytu og eykur orku, stuðlar að betri slökun og bættum svefni. Síðast en ekki 

síst þá styrkir hreyfing ónæmisvarnir líkamans og sem ver hann gegn skaðlegum veirum og 

bakteríum (Wilmore et al., 2008).  
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Mynd 1: Dæmi um hreyfingu (Landlæknisembættið, 2012) 

Myndin hér að ofan sýnir okkur brot af þeirri hreyfingu sem hægt er að stunda. 

 

4.2. Andleg áhrif   
Andlegur ávinningur hreyfingar er ekki síður mikilvægur en líkamlegur ávinningur. 

Hreyfing eykur virkni í heilanum, við þjálfun losar líkaminn um hormónið endorfín sem 

hefur verkjastillandi áhrif og veitir vellíðan. Eftir heilsurækt þá líður fólki vel líkamlega og 

lundin verður léttari. Rannsóknir um áhrif hreyfingar á þunglyndis hafa verið stundaðar í 

nokkur ár. Þær sýna fram á að lítil hreyfing getur aukið líkurnar á andlegum sjúkdómum 

eins og þunglyndi og kvíða (Weinberg & Gould, 2011). Dunn, Trivedi, Kambert , Clark og 

Chambliss (2005) rannsökuðu áhrif hreyfingar hjá fólki sem þjáðist af þunglyndi. Á tólf 

vikna tímabili minnkuðu einkenni þunglyndis hjá þeim sem stunduðu reglulega hreyfingu 

meira en hjá þeim sem stunduðu einungis teygjuæfingar.  

 Hreyfing hefur  jákvæð áhrif á sjálfsvirðingu og ímynd einstaklings, því meiri sem 

virðingin gagnvart okkur sjálfum er, því betri er andlega hliðin. “Heilbrigð sál í hraustum 

líkama” er slagorð sem allir þekkja eða kannast við. Þetta á sannarlega vel við þar sem það 

þarf að rækta andlegu hliðina samhliða þeirri líkamlegu. Fólki fer að líða betur í eigin 

skinni og sér í lagi þegar árangur næst. Mikilvægt er að gefast ekki upp, betri andleg líðan 
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er eitt af því fyrsta sem fólk finnur breytingu á þegar hreyfing er stunduð reglulega (Dunn, 

Trivedi, Kampert, Clark, & Chambliss, 2005).  

 

4.3. Opinberar ráðleggingar um hreyfingu fyrir fólk með liðgagigt 
American College of Sports Medicene (ACSM) hafa opinberar ráðleggingar fyrir  

gigtarsjúklinga. Þær miðla því að þjálfunaráætlanir fyrir fólk með liðagigt ættu að vera 

útbúnar og undir eftirliti fagaðila fyrst um sinn svo hægt sé að laga áætlunina að 

einstaklingnum, sjúkdómseinkennum, líkamsstarfsemi og markmiðum. Áætlunin ætti að 

vera af miðlungs og hárri ákefð og æfingar að líkja eftir athöfnum daglegs lífs, þá 

sérstaklega þeim athöfnum sem sjúklingur á erfitt með til að stuðla að bætingum. Þol-, 

styrktar- og liðleikaþjálfun til skiptis og reyna að hafa tíðni æfinga háa. Sé sjúklingur með 

slæma liðagigt ættu æfingar að vera af lágri ákefð í upphafi (Medicine, 2003). 

Þolþjálfun að vara í 30-60 mínútur, 3-5 daga vikunar á 60-80% ákefð. Dæmi um 

þolþjálfun eru hjólreiðar, sund, ganga og dans. Styrktarþjálfun með eigin líkamsþyngd, lóð, 

teygjur og í tækjum á að stunda 2-3 daga vikunar. Þyngdir ættu að vera á bilinu 60-80% af 

hámarksstyrk og framkvæma 8-10 æfingar með áherslu á vöðvastækkun (8-12 

endurtekningar). Liðleikaþjálfun tvo daga vikunar í 10-15 mínútur í senn. Liðleikaþjálfun 

eins og almennar teygjuæfingar, jóga, tai chi og pilates. (Ehrman, 2009) 

 

4.4.  Hreyfing og liðagigt 
Fjöldi rannsókna hafa sýnt að hreyfing og æfingar eru bæði árangursríkra og öruggar fyrir 

fólk með gigt. Að stunda hreyfingu í 30 mínútur á dag bætir heilsuna þrátt fyrir áhættuþætti 

(Konráðsdóttir, 2008). Gjarnan er ótti við hreyfingu hjá gigtarsjúklingum þar sem hræðsla 

við að hreyfingin auki verki og skemmi jafnvel liðina. Auk þess er yfirþyrmandi þreyta 

áberandi þáttur í deglegu lífi fólks með gigt og því erfitt að koma sér af stað í hverskyns 

hreyfingu. Árið 2005-2007 var gerð rannsókn hjá iktsjúkum einstaklingum í 21 landi 

víðsvegar um heim á tíðni æfinga. Í rannsókninni tóku 5235 manns þátt og voru þeir 

spurðir um tíðni reglulegrar hreyfingar í að lágmarki 30 mínútur í senn. Niðurstöður leiddu 

í ljós að aðeins 13,8% þáttakenda stunduðu hreyfingu af einhverju tagi þrisvar sinnum í 

viku og langstærsti hluti þáttakenda stundaði enga hreyfingu (Sokka et al., 2008). 
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 Ótti tengdur verkjum getur gert fólkt vanvirkt og getur jafnvel haft meiri áhrif á 

virkni en verkurinn sjálfur og minnkað þar af leiðandi getu til að sinna athöfnum daglegs 

lífs. Hrefna Indriðadóttir (2008) skrifar í grein sinni um sjúkraþjálfun einstaklinga með 

gigtarsjúkdóma að sjúklingarnir hreyfi sig oft lítið vegna einkenna sjúkdómsins. Algengt er 

að fólk óttist að hreyfing auki verkina og skemmi liði. Þó fólk sé meðvitað um gildi 

hreyfingar og líkamsþjálfunar þá kemur óttinn í veg fyrir að fólk með gigt hreyfi sig. 

Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að æfingar auki ekki liðskemmdir og með aukinni 

hreyfingu dregur úr þreytu og verkjum (Indriðadóttir, 2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að þeir sem eru óhræddari við hreyfingu hafa almennt minni verki, depurð og fötlun en þeir 

sem hræðast verkjaaukningu við hreyfingu (Damsgard, Dewar, Roe, & Hamran, 2011; 

Elfving, Andersson, & Grooten, 2007). Niðurstöður rannsóknar sem Damsgård og félagar 

(2011) gerðu bentu til þess að ótti við verki vegna aukinnar hreyfingar jók á almennan 

kvíða og er ein ástæða þess að fólk forðast þær hreyfingar sem geta valdið sársauka.  

 Eins og fram hefur komið hefur hreyfing mjög jákvæðan ávinning almennt. Þessi 

jákvæðu áhrif eiga einnig við um fólk með liðagigt. Miðað við heilbrigða einstaklinga þá 

er fólk með liðagigt með allt að 70% minni styrk og eiga einnig auðveldara með að missa 

niður vöðvamassa. Tap á vöðvamassa tengist oftast minnkaðri hreyfigetu en einnig þáttum 

sem tengjast ónæmiskerfinu. Þá geta orðið breytingar í beinagrindavöðvum einstaklingsins 

sem getur leitt til minni vöðvastyrks. Minni vöðvastyrkur og minni kraftmyndun leiða til 

skertrar hreyfifærni í daglegu lífi.  

 Það er flókið samspil andlegra og líkamlegra þátta sem einstaklingur með gigt þarf 

að glíma við. Ekki er nægilegt að vita hvaða áhrif hreyfingin hefur á líkamann heldur þarf 

andlegi þátturinn einnig að vera gríðarlega sterkur.   

 Í upphafi má búast við auknum vekjum til að byrja með en þeir eiga ekki að aukast 

mikið né standa yfir í langan tíma. Vöðvar, liðir og vefir líkamans eru að venjast nýju 

álagi. Það skiptir miklu máli að velja hreyfingu og þjálfun eftir áhuga og getu. Þjálfunin á 

að leggja áherslu á þol, styrk og liðleika. Til þess að ná árangri í hreyfingu sem meðferð 

þarf þolinmæði. Árangur kemur að jafnaði ekki fram strax heldur tekur mánuði og jafnvel 

ár. Hreyfing sem meðferðarform er ekki skyndilausn (Ehrman, 2009).  

 Ekki er æskilegt að hefja reglunbundna hreyfingu með of miklu álagi. Mikilvægt er 

að byrja rólega, gera hreyfingu að venju og auka álagið smám saman. Einkenni gigtar geta 

verið sveiflukennd. Hver og einn verður að finna út hvaða tími dags honum hentar best að 
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æfa. Stundum getur þurft að draga úr lengd, álagi og þyngd æfinga sé um tímabundna 

versnun sjúkdómsins að ræða. Um leið og líðan batnar er hægt að auka álagið aftur 

(Cooney et al., 2011).  

 Eins og fram hefur komið þá eru einkenni sjúkdómins mjög einstaklingsbundin. 

Það sama gildir um val á hreyfingu. Velja þarf hreyfingu eftir núverandi ástandi og 

alvarleika sjúkdómsins. Sé einstaklingur með sjúkdómin á alvarlegu stigi þarf að byrja 

hægar og reyna að takmarka hreyfinguna við æfingar sem setja minna álag á líkamann. Sé 

sjúkdómurinn hins vegar í ágætum skorðum þá eru fleiri möguleikar opnir og hægt að velja 

frekar eftir áhugasviði (Indriðadóttir, 2008). 

 Vatnsleikfimi er þekktasta dæmið um hreyfingaform sem reynir minnst á liði 

líkamans og er þjálfun í vatni vinsælt meðferðaform hjá fólki með ýmisskonar 

stoðkerfisvandamál (Hall, Swinkels, Briddon, & McCabe, 2008). Í vatni vegur líkaminn 

aðeins 10% af líkamsþyngd sé miðað við hnakkadýpt. Það auðveldar hreyfingar líkamans 

því auðveldara eru að hreyfa kreppta og stirða liði en samskonar æfingar á þurru landi. Hiti 

vatnsins hefur einni áhrif. Æskilegt er að hitastig laugar sér 32-35°C. Hitinn eykur 

blóðflæði líkamans sem talið er hjálpa til að eyða vekjaframkallandi efnum og í kjölfarið 

auka vöðvaslökun. Þrýstingur vatnsins hefur einnig áhrif á bjúg sem myndast í líkamanum, 

dregur úr verkjum og dregur í virkni sjálfvirka taugakerfisins (Gabrielsen et al., 2000). 

Vatnsþjálfun er því hentugt hreyfingarform fyrir fólk sem glímir við gigt. Þar er lögð 

áhersla á bætta heilsu, hreyfifærni, andleg og félagsleg lífsgæði.  Þjálfun í vatni er því 

hentug fyrir einstaklinga sem eru að stíga sín fyrstu skref í þjálfun. 

 Um þriðjungur liðagigtarsjúklinga hafa minni vöðvamassa. Hjá þessum 

einstaklingum leitar líkaminn í að minnka hlutfall vöðva í líkamanum en auka 

fituhlutfallið. Þetta einkenni minnkar vöðvastyrk og ýtir undir skerta hreyfifærni. 

Sjúklingar með liðagigt geta misst niður vöðvastyrk um 70%, þetta á helst við elda fólk. 

Styrktarþjálfun er mikilvægur þáttur hjá þessum einstaklingum. Með styrktarþjálfun 

viðheldur einstaklingur og/eða bætir vöðvastyrk og vöðvamassa líkamans. 

Styrktarþjálfunin viðheldur einnig líkamssamsetningu og dregur úr aukinni fitusöfnun og 

því nauðsynlegt að byrja stunda styrktarþjálfun fljótlega eftir að greining á sér stað. 

Rannsóknir staðfesta það að styrktarþjálfun er örugg hreyfing fyrir gigtarsjúklinga og hefur 

þó áhrif að bandvefir líkamanns styrkjast og sinar verða stífari (Cooney et al., 2011). 

Rannsóknir hafa þó ekki sýnt hvort styrktarþjálfun með þungum lyftingum sem setur mikið 
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álag á liðina hafi áhrif á virkni sjúkdómsins. Því er mikilvægt að byrja rólega, með léttari 

þyngdir eða í tækjum (Plasqui, 2007). 

 Fólk með liðagigt ættu einnig að stunda þolþjálfun af einhverju tagi. Rannsóknir 

hafa sýnt að þegar þolþjálfun er borin saman við aðra tegund þjálfunar virðist hún í 

mörgum tilfellum bera meiri árangur. Niðurstöður sýndu aukið úthald, minni verki og 

bætta andlegan líðan. Ber þó að hafa í huga að þáttakendur rannsóknar glímdu við 

vefjagigt og stunduðu þolþjálfun þrisvar í viku yfir 20 vikna tímabil. Einkenni vefjagigtar 

svipar að mörgu leiti til einkenna liðagigtar (Valim et al., 2003). Hjólreiðar og ganga eru 

góðir kostir á formi þolþjálfunar. Við hjólreiðar berum við ekki líkamsþungan og hentar 

það form sérstaklega vel gigtarsjúklingum. Það eykur ekki álag að liði og liðamót en er líka 

ódýr hreyfing sem hægt er að stunda hvar sem er. Það sama  gildir um göngu en þó er betra 

fyrir einstaklinga sem þjást af verkjum í fótum að velja hjólið fyrst um sinn.  

 Liðleikaþjálfun eykur hreyfanleika líkamans. Stirðir og stífir liðir eru helsta 

einkenni sjúkdómsins. Með reglubundinni liðleikaþjálfun er hægt að auka hreyfanleika 

líkamanns (Cooney et al., 2011). Þjálfun í formi mjúkhreyfinga eins og jóga, tai chi og 

pilates er hentugt hreyfingaform þar sem saman fer blanda af styrk- og liðleikaþjálfun.  

 Öll hreyfing er góð hreyfing, þó verður að vega og meta hvaða form þjálfunnar 

henti einstaklingnum hverju sinni. Mikilvægt er að setja sér markmið og gefa sér tíma. 

Æskilegt er að þjálfunin innihaldi gott jafnvægi af styrktar-, þol og liðleikaþjálfun til að  

árangur verði sem bestur. 

 

4.5.  Áhrif hreyfingar á liðagigt 
Til að líkamleg hreyfing eigi sér stað þarf líkaminn að nota orku og hreyfa vöðva. 

Gigtarsjúklingar eiga hins vegar við það vandamál að stríða að hafa yfir minni orku að ráða 

en heilbrigð manneskja. Þrálátar bólgur auka orkunotkun líkamans og ítrekað hefur verið 

sýnt fram á að fólk með liðagigt sé með hærri grunnbrennslu. Orkunotkunin við daglegar 

athafnir er því hærri en hjá heilsuhraustu fólki sem ýtir undir þreytu hjá sjúklingum og gæti 

verið ástæða þess að giktarsjúklingar stunda ekki hreyfingu aukalega við daglegar athafnir 

(Plasqui, 2007).  

 Þar sem fólk með liðagigt lifir almennt miklu kyrrsetulífi (um 80% fólksins) hafa 

rannsóknir sýnt að sjúklingar með liðagigt eru tölvert verra á sig komin en heilbrigðir sem 
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lifa einnig kyrrsetulífi. Í sumum tilfellum verða einkenni sjúkdómsins það mikil hjá 

þessum einstaklingum að líkamleg virkni minnkar sem getur ýtt undir þyngdaraukningu, 

lífstílssjúkdóma og dregur almennt úr lífsgæðum þeirra (Árnadóttir, 2012). Hjarta og 

æðakerfið afkastaði um 20-30% minna hjá sjúklingum með liðaðgigt borið saman við 

heilbrigðaeinstaklinga sem lifa einnig kyrrsetulífi (Cooney et al., 2011).  

 Ávinningur reglubundinnar hreyfingar giktarsjúklings er svipaður ávinningi 

heilbrigðs kyrrsetumanns (til almenns ávinnings). Fólk með liðgagigt öðlast aukinn 

vöðvamassa, vöðvastyrk, og liðleika, þyngdarstjórnun verður auðveldari, betri svefn, 

lækkaðan blóðþrýsting, minni líkur á hjartaáföllum, minni verki, streitu, kvíða, og 

þunglyndiseinkenni. Það hægir á  hrörnun líkamans, afkastagetan batnar og lífsgæðin verða 

meiri.  Líkamleg þjálfun hefur því bein áhrif á mörg einkenni sjúkdómsins. Beinmassi og 

beinþéttni skerðist oft hjá sjúklingum, bæði vegna kyrrsetulífs og vegna lyfja. Hreyfing 

eykur beinþéttni og beinmassa, sérstaklega þegar stundaðar eru lyftingar með þung lóð 

(Cooney et al., 2011). 

 Krónískir verkir og þreyta eru helstu vandamál gigtarsjúklinga. Líkamsrækt hefur 

jákvæð áhrif á verki og er mikilvæg til að bæta geðheilsu og auka virkni (Neighbors, 2007; 

Tse, Wan, & Ho, 2011). Til brjóta vítahring vanvirknis og verkja þá þarf að auka virkni 

einstaklingsins. Endurhæfing, líkamsrækt og þjálfun er mikilvægur þáttur í að draga úr 

hindrunum sem fylgja krónískum verkjum (Tse et al., 2011; Tüzün, 2007).  

 Einstaklingsmiðuð þjálfun er lykillinn að því að líkamsrækt beri árangur sem 

verkjameðferð og verða æfingarnar að vera sniðnar að þörfum hvers og eins. Mikilvægt er 

að réttri tækni sé beitt í æfingum og að erfiðleikastig sé við hæfi, auk þess er ekki hægt að 

vænta árangurs nema gera æfingarnar bæði reglulega og samviskusamlega (Indriðadóttir, 

2008). Tse og félagar skoðuðu áhrif hreyfingar á langvinna verki og sambandið milli 

verkja, athafna dagslegs lífs og hreyfifærni. Rannóknin fólst í því að skoða árangur 

aldraðra einstaklinga eftir átta vikna líkamsræktarnámskeiði undir handleiðslu 

sjúkraþjálfara og húkrunarfræðinga. Æfingarnar samanstóðu af styrktar-, teygju og 

jafnvægisæfingum. Að námskeiðinu loknu hafði hreyfigeta allra þáttakanda batnað, 

sérstaklega hjá þeim sem höfðu mikla verki. Þáttakendur fundu einnig fyrir minni verkjum 

og mun á styrk vöðva í liðum og liðamótum. Aukin hreyfing hafði einnig góð áhrif á 

getuna til að sinna daglegum athöfnum (Tse et al., 2011).  
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5. Hvað er í boði á Íslandi ? 

Hér á Íslandi er mikið úrval af hreyfingu í boði og eru líkamsræktarstöðvar á hverju horni. 

Á Reykjalundi starfar gigtarteymi. Þar fer fram endurhæfing skjólstæðinga með langvinn 

stoðkerfiseinkenni. Meðferðin er nær eingöngu veitt á dagdeild og í upphafi er heilsa 

einstaklingsins metin, geta hans og viðhorf. Þar fer fram fræðsla og stuðningur við 

markmiðasetningu og leiðir fundnar til heilsuræktar í nærumhverfi. Mikilvægt er að 

skjólstæðingurinn taki ábyrgð á eigin heilsu og sé virkur í endurhæfingunni. Á Reykjalundi 

er veitt þverfagleg meðferð, einstaklingsmiðuð og heildræn. Tekið er á líkamlegum, 

andlegum og félagslegum vandamálum. Meðferðartími  er 4-6 vikur að jafnaði þar sem 

einstaklingur fer í gegnum ýmiss námskeið og mikla fræðslu meðal annars um hreyfingu, 

liðvernd og neysluvenjur (Reykjalundur).  

 Gigtarfélag Íslands (GÍ) býður upp á fræðslu og ýmiss námskeið. Núna vorið 2014 

er í boði hjá þeim sex mismunandi námskeið og sjá sjúkraþjálfarar og hjúkrunarfræðingar 

um þjálfunina. Í boði er vatnsleikfimi, karlaleikfimi, róleg alhliða leikfimi, Stott – pilates, 

Jóga og Tai Chi –Styrkur – jafnvægi. Hópaþjálfun er starfrækt  haust, vetur og vor og er 

tvisvar í viku. Tilgangur hópaþjálfunar er að leiðrétta og viðhalda réttri líkamstöðu, auka 

og/eða viðhalda vöðvastyrk, liðleika og úthald og kenna slökun. Reynt er að mæta þörfum 

hvers og eins. GÍ býður einnig upp á sjúkraþjálfun en hjá félaginu starfa fjölmargir 

sjúkraþjálfarar. Fræðslu námskeið eru fjölbreytt allt frá grunnnámskeiðum um gigt og 

mismunandi sjúkdóma til einstakra námskeiða sem eru í boði hverju sinni (Gigtarfélag, 

2014). 

 Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði býður upp á gigtarendurhæfingu. Þar starfar 

heilsueflingarteymi og verkjateymi. Boðið er uppá fjölbreytta hreyfingu og fræðslu um 

hollar neysluvenjur og heilbrigðan lífstíl. Markmið meðferðarinnar er að skjólstæðingur 

læri að taka ábyrgð á eigin heilsu og auka eða viðhalda starfshæfni eða líkamlegri færni í 

daglegu lífi, auka heilsutengd lífsgæði og vellíðan með því að auka andlega og líkamlega 

hreysti skjólstæðings (NLFÍ, e.d. ). 

 Sjúkraþjálfarar starfa víðsvegar um landið en mjög gott er að byrja þjálfun undir 

leiðsögn sjúkraþjálfara.  
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 Líkamsræktarstöðvar landsins bjóða flestar upp á einkaþjálfun. Það er mjög gott til 

að koma sér af stað í hreyfingu. Þá byrjar einstaklingurinn undir leiðsögn þjálfara en tekur 

svo sjálfur við þegar sjálstæðið er orðið nægilegt. Mikilvægt að velja þjálfara eftir bestu 

getu. Skoða menntun hans, reynslu og hvort hann sérhæfir sig á einhverju sviði. Sumir 

þjálfarar sérhæfa sig til dæmis í hreyfingu gigtarsjúklinga og ættu því að þekkja vel til. 

Einnig bjóða stöðvarnar upp á fjölbreytt námskeið, oft fyrir einstaklinga með 

stoðkerfisvandamál eða þá sem eru að stíga sín fyrstu skref. Tímabilið er í kringum í 4-8 

vikur og oft valkostur um framhaldsnámskeið.  

 Framboð til líkamsræktar er mismunandi eftir landshlutum og stöðum á landinu. 

Hver og einn þarf því að skoða sitt nær umhverfi sitt, kynna sér það sem er í boði og velja 

sér hreyfingu við hæfi. Allir geta stundað hreyfingu hvar sem er. Göngur, hjólreiðar, sund 

og æfingar sem sjúkraþjálfarar hafa lagt inn hjá viðkomand krefjast oft engrar sérstakrar 

aðstöðu.  

5.1. Hlutverk íþróttafræðinga og þjálfara 
Gæta þarf að því í hvernig líkamsástandi hver og einn er í upphafi. Greina þarf helstu 

vandamál viðkomandi og meta líkamsástand og getu. Íþróttafræðingar eru sérfræðingar á 

sviði þjálfunar og hreyfingar. Þeir eiga að sjá til þess að einstaklingur með gigt fái rétta 

þjálfun í réttu magni eins og annað fólk. Hlutverk þjálfarans er að gera þjálfunar- og 

æfingaáætlun út frá markmiðum, væntingum og getu einstaklings en hafa jafnframt í huga 

þarfir hans.  

 Vegna sjúkdómsins er erfitt skref fyrir sjúkling að byrja í þjálfun og því er ekki nóg 

að útbúa æfingaáætlun heldur þarf einnig að hvetja hann til þjálfunar, láta vita af ávinningi 

og leyfa honum að taka þátt í markmiðasetningunni. Til að þjálfunin beri árangur þarf 

virkni sjúklingsins að vera góð. Til að auka virkni hans er mikilvægt að þjálfunin sé 

viðráðanleg og hann setji sér markmið sjálfur (Börjeson, Mannerkorpi, Knardahl, Karlsson, 

& Mannheimer, 2010). Þjálfunin þarf að fara fram undir eftirliti í upphafi til að 

einstaklingurinn geri æfingarnar rétt og veita stuðning á meðan hann er að komast af stað. 

Samkvæmt rannsókn Wigers og félaga þá minnkar ástundun verulega þegar dregið er úr 

eftirliti þjálfara (Jones, Burckhardt, & Bennett, 2004; Wigers, Stiles, & Vogel, 1996). 

Fjarþjálfun er þjálfunarform sem gæti nýst vel á þessu sviði til að auka eftirfylgni. Þá er 

samskiptum við skjólstæðing haldið þó hann æfi sjálfstætt. Samskipti fara fram í gegnum 

tölvupósta og/eða síma. Þetta form þjálfunar er hentar sérstaklega vel þeim sem ekki búa 
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svo vel að hafa heilsuræktarstöðvar í sínu næsta nágrenni, eins og til dæmis bænum eða 

þeim sem búa á fámennari stöðum á landsbyggðinni.  

 Fólk með liðagigt þarf hvatningu og aðstoð til að hefja þjálfun og til að viðhalda 

henni. Það þarf að efla trú þeirra á að þau geti stundað hreyfingu og þjálfun. Að sama skapi 

þarf að fræða einstaklingin og sannfæra hann um jákvæðan ávinning hreyfingar. 

Hvatningarsamtal er aðferð sem notuð er til að efla trú einstaklinga á eigin getu og 

möguleikum til að yfirvinna hindranir sem verða á vegi þeirra. Það byggist á því að hvetja 

fólk til að taka upp þjálfun og hreyfingu og gera hana að hluta af sínu lífi með því að beina 

athygli þeirra að jákvæðum hliðum hreyfingar og yfirvinna erfiðleika sem geta fylgt því að 

breyta lífstílnum til hins betra (Jones et al., 2004). 
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6. Umræður  

Það er alveg ljóst út frá þeim fræðigreinum og rannsóknum sem hafa verið skoðaðar við 

gerð þessarar ritgerðar að hreyfing er mikilvægur þáttur í meðferð og daglegu lífi fyrir 

einstaklinga með liðagigt. Einstaklingum með liðagigt hættir þó til að draga úr líkamlegri 

virkni vegna einkenna sjúkdómsins, enda er fyrsta hugsun fólks almennt að slaka á og 

hvíla þjáist það af verkjum eða öðrum veikindum. Minnkuð líkamleg virkni er því að vissu 

leiti skiljanleg hjá einstaklingum með gigt. Almenn fræðsla um ávinning hreyfingar og 

hvatning fyrir þessa einstaklinga er lítil sem engin. Úr því má til dæmis bæta með 

upplýsingum á heimasíðu Gigtarfélagsins og eða Landlæknisembættisins því reikna má 

með að nýgreindir sjúklingar leiti sér upplýsinga þar. Með minnkaðri líkamlegri virkni 

fylgir aukin hætta á lífstílstengdum sjúkdómum og verri andlegri líðan og er ekki á það 

bætandi þegar gigt er til staðar. Fræðslu um ávinning og áhrif en einnig þá þætti sem ekki 

er hægt að komast hjá, þarf að bæta til muna. Þeir þættir eru til dæmis sú staðreynd að 

viðkomandi mun óhjávækvæmilega reka sig nokkrum sinnum á vegg og ætla sér of mikið. 

Höfundur er gigtarsjúklingur og talar því af eigin reynslu. Ég upplifi gigtina sem 

svo að mér er skammtaður ákveðinn orkukvóti yfir daginn. Noti ég allan kvótan þá fæ ég 

að láni af kvótanum daginn eftir. Það þýðir verra ástand daginn eftir. Því er mikilvægt að 

byrja rólega, hafa þolinmæði og gefa sér tíma til að læra á líkamann sinn og getu. 

Sjúklingar með ólæknandi sjúkdóma ganga í gegnum góð tímabil, misgóð og slæm tímabil 

þar sem erfitt er að gefa ekki upp alla von. Hreyfing getur virkað sem forvörn gegn því að 

einkenni aukist en til þess að árangur náist þarf að stunda reglubundna hreyfingu. Þegar 

upp er staðið þá er tilgangurinn með hreyfingu, bætt lífsgæði og minnkuð einkenni 

sjúkdómsins það sem gefur lífinu gildi. Þjálfunarmarkmiðin ættu að beinast að bætingu 

lífsgæða einstaklingsins, minnkandi bólgum og verkjum og viðhaldi eða bætingu á 

núverandi getu og hreyfanleika (Ehrman, 2009).  

 Athylgisverð er sú staðreynd að þegar skoðuð er dagskrá um hreyfingu fyrir 

gigtarsjúklinga þá er aldrei tekið fram að boði séu sérstakir hópar fyrir ungt fólk með 

gigtarsjúkdóma. Reykjalundur, Heilustofnunin og Gigtarfélagið bjóða upp á alls kyns 

námskeið en gigt er enn í dag þekkt sem öldrunarsjúkdómur og það eru almennt eldri 

aldurshópar sem sækja þessi námskeið. Áhugavert gæti verið að skoða hvernig hægt er að 
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virkja ungt fólk, til að komast hjá því að þau þurfi seinna meir að sækja sér meðferð á 

kostnaðarsamari stofnunum. Hlutverk sjúkraþjálfara og íþróttafræðinga er að aðstoða 

skjólstæðinga sína í því ferli að verða sjálfstæðir í líkams- og heilsurækt og hjálpa þeim að 

taka ábyrgð á eigin heilsu. Þegar fólk greinist ungt með gigt er nauðsynlegt að fræða 

einstaklinginn strax og aðstoða hann á rétta braut. Hlutverk lækna er að greina sjúkdóminn, 

veita þekkingu og fræðslu og aðstoða einstaklinginn við að stíga sín fyrstu skref í 

báráttunni við sjúkdóminn. Mikilvægt er að læknar gefi sér tima þegar sjúklingar með gigt 

eru í meðferð, fyrir almenna skoðun og með það í huga að hreyfing geti nýst sem liður í 

meðferð og eða forvörn þegar við á. Hreyfiseðlar, sem eru nýjungar í heilbrigðiskerfinu, 

ættu kannski að vera eitt það fyrsta sem læknirinn ávísar. Sjúklingar komast ekki til 

sjúkraþjálfara nema með tilvísun frá lækni en sjúkraþjálfun er oft fyrsta skrefið í hreyfingu 

hjá gigtarsjúklingum. Það verður að setja hreyfinguna upp á þann hátt að þetta sé 

langtímaverkefni en ljúki ekki eftir ákveðinn tíma. Lífstílsbreyting sem miðar að því að 

finna ánægju og vellíðan við iðkun líkams- og heilsuræktar.  

 Fjölmargar rannsóknir tengdar liðagigt og hreyfingu hafa verið gerðar. Þó er erfitt 

að vita hvort niðurstöður þeirra eigi almennt við alla með liðagigt. Flestar rannsóknir sem 

voru skoðaðar fyrir þetta verkefni voru gerðar á sjúklingum sem voru með lítið virkan 

sjúkdóm eða í meðallagi. Erfitt er að yfirfæra þessar niðurstöður á þá sjúklinga sem eru 

verst settir en einnig er erfitt að trúa því að sá hópur tæki fúslega þátt í rannsóknum sem 

þessum þó nauðsyn beri til.  

 Það er þekkt staðreynd í samfélaginu að hreyfing sé af hinu góða. Þó virðist sem 

almenningur telji að skipulögð hreyfing sé oftar en ekki eini kosturinn. Hreyfing ætti að 

vera stunduð almennt, bæði skipulögð og óskipulögð. Það þarf einnig að auka fræðslu um 

hvernig gigtarsjúklingar geta aukið hreyfingu í daglegu lífi án þess það flokkist sem æfing. 

Að ganga eða hjóla í vinnuna,  taka stigann og leggja bílnum lengra frá áfangastað (í stað 

þess að sækjast eftir að frá P merki í bílinn til að geta lagt í stæði fatlaðra sem venjulega er 

sem næst þjónustunni sem sækja á) er dæmi um hvernig hægt er að auka hreyfingu í 

daglegu lífi og þar af leiðandi stunda hreyfingu þó hún sé ekki með skipulöðgum hætti. 

Að læra að lifa með langvinnan sjúkdóm eins og þennan getur reynst þrautin 

þyngri. Það krefst mikils tíma og mikillar aðlögunar að átta sig á því hvað sé hægt að gera 

þrátt fyrir þær hindranir sem sjúkdómurinn setur. Einstaklingar sem greinast með gigt 

þurfa oft að takast á við margvísleg vandamál, ekki bara þá kvilla sem sjúkdómurinn hefur 
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fram að færa heldur einnig aðra tilfinningalega, félagslega og samfélagslega þætti. Það þarf 

að taka tillit til breyttra aðstæðna og finna nýtt jafnvægi í lífinu, ekki allir geta framkvæmt 

sömu hluti og þegar þeir voru frískir en það er þörf á opnum huga og einbeitingu að því 

sem hægt er að gera til að stuðla að aukinni vellíðan og innihaldsríku lífi. Hugarfarið 

skiptir máli og vilji til þess að breyta lífstílnum í átt að heilbrigði.  

Ég var tvítug þegar ég hóf minn leiðangur til bata. Þetta hefur alls ekki verið 

auðvelt en reynsla fylgir hverri mótspyrnu. Minn helsti veikleiki er að ætla mér of mikið og 

enda rúmliggjandi í kjölfarið. Þeim skiptum fer þó alltaf fækkandi því loksins er ég að læra 

að hlusta á líkamann. Það krefst þolinmæði og jákvæðs hugarfars að gefast ekki upp þó að 

móti blási. Ég hef tamið mér reglu til að takast á við hugsanirnar um að fresta því að fara á 

æfingu eða stunda hreyfingu. Reglan miðast við verki og þreytu. Sé verkurinn fyrir neðan 

háls (t.d. ógleði eða magaverkir) þá fer ég ekki á æfingu. Sé ég hinsvegar með verki í 

útlimum, t.d. í ökklanum eða hnénu, þá stunda ég hreyfingu en hlýfi þeim líkamshluta. 

Ami eitthvað að, frá hálsi og upp (t.d. hálsbólga eða hausverkur) þá fer ég yfirleitt á 

æfingu. Ég setti reglurnar upphaflega vegna þess að ég get ekki reiknað með þeim degi er 

ég verð verkjalaus. Ef ég myndi alltaf láta verk eða veikindi stoppa mig þá myndu 

æfingastundirnar verða afskaplega fáar ef einhverjar, sérstaklega í upphafi.  

Heilbrigður lífstíll er stór þáttur í mínu lífi og þá sérstaklega hreyfingin. Hún hefur 

gert mér það mögulegt að vera laus við lyf eins og staðan er í dag. Þrjú ár hafa verið að 

mestu lyfjalaus en einstaka sinnum styðst ég við svefnlyf og verkjalyf. Áður var ég á 

ónæmisbælandi og bólgueyðandi lyfjum með öllum sínum aukaverkunum. Lyf eru dýr, 

bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Sé hreyfing hluti af meðferð hjá gigtarsjúklingum 

gæti verið möguleiki á að lækka þennan kostnað. Þó geri ég mér grein fyrir því að ekki allir 

geta verið lyfjalausir. Hjá sumum verða lyfin alltaf til staðar en mögulegt er að minni 

skammtar dugi. Það yrði mikill ávinningur fyrir sjúklinginn og töluvert minni kostnaður 

fyrir samfélagið. 
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7. Lokaorð 

Hreyfing er allra meina bót og það ætti að vera stefna allra að vera “heilbrigð sál í 

hraustum líkama.”  Gigtarsjúklingar þurfa að vera betur meðvitaðir en aðrir um að vellíðan 

þeirra er að miklu leiti undir þeim komið. Það að temja sér reglubundna hreyfingu og 

heilbrigðan lífstíl skilar sér margfalt í minni verkjum, betri svefni og minni þreytu. 

Niðurstöður ritgerðarinnar staðfesta mikilvægi hreyfingar fyrir þennan hóp.  

Þó lyf séu oftast af hinu góða þá virka þau misvel. Sum þeirra eins og t.d. steralyf 

er aðeins hægt að nota sem skammtímalausn.  Lausnir eins og hreyfing og hollt mataræði  

virka til lengri tíma og skila af sér meiri ávinning og færri aukaverkunum. Fyrir 

gigtarsjúklinga sem aðra gildir hið fornkveðna, tökum ábyrgð á eigin heilsu og hugsum vel 

um  líkamann okkar, þó honum fylgi kvillar. 
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